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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej 
sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

A.. zważywszy, że negatywne wyniki referendum w sprawie Traktatu ustanawiającego 
Konstytucję dla Europy w dwóch założycielskich Państwach Członkowskich wskazują na 
stałą potrzebę debaty politycznej oraz informacji dostarczających wiedzy o konstytucji,

B. zważywszy, że Parlament Europejski jako najbardziej otwarta i jedyna bezpośrednio 
wybierana instytucja europejska ponosi obecnie szczególną odpowiedzialność za 
kontynuację procesu ratyfikacji Traktatu oraz za obiektywne przedstawianie jakości 
kompromisów osiągniętych podczas Konferencji Międzyrządowej w Brukseli w czerwcu 
2004 r.,

C. zważywszy, że należy wykorzystać przerwę na refleksję, aby poszukać opcji 
umożliwiających zabezpieczenie rozwoju politycznego silnej Unii Europejskiej 
posiadającej takie same cele,

D. zważywszy, że Parlament podkreślił w swojej poprzedniej rezolucji z dnia 13 marca 2005 
r. w sprawie budżetu na rok 2006 oraz sprawozdania na temat rocznej strategii 
politycznej Komisji , że budżet na rok 2006 odgrywa znaczącą rolę w "zapewnianiu 
ciągłości działań oraz pełnieniu roli instrumentu pomostowego dla programu
wieloletniego po 2006 r."1,

1. zamierza wzmocnić własne środki oraz inne instrumenty finansowe w celu zwiększenia 
zainteresowania mediów sprawami europejskimi, uwzględniając w należytym stopniu 
efektywność kosztową i prawdopodobną liczbę zainteresowanych obywateli oraz 
obejmując nie tylko debatę konstytucyjną, ale także inne zagadnienia bezpośrednio 
dotyczące obywateli, w sprawie których decyzje mają zapadać na szczeblu europejskim;
zobowiązuje się do zwiększenia dostępności do swoich własnych działań za pomocą 
środków audiowizualnych oprócz sesji miesięcznych tak, by dostępne były także 
posiedzenia komisji i przesłuchania;

2. kontynuuje poparcie dla instytucji akademickich i ośrodków badawczych, których 
obszarem badań są europejskie zagadnienia konstytucyjne, lecz prosi Komisję o 
zwrócenie większej uwagi na działania skierowane bezpośrednio do nie-specjalistów oraz 
liderów opinii;

3. wspiera programy i kampanie informacyjne Komisji w ramach debaty na temat 
przyszłości Europy i podkreśla, że zasoby finansowe przeznaczane na te programy są 
niewielkie w porównaniu ze wszystkimi innymi działaniami UE; w związku z tym, kwoty 
proponowane na niektóre z tych programów nie wystarczają na skuteczne informowanie 
450 mln obywateli europejskich o znaczeniu konstytucyjnego rozwoju Unii; 

  
1 Teksty przyjęte 13.03.2005, P6_TA-PROV(2005)0126, ust. D.
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4. podkreśla, że na ogół małe centra oświatowe i kulturalne działające w obszarach o 
znaczeniu europejskim stanowią wartościowe zasoby dla instytucji europejskich oraz dla 
szerszej publiczności; zapewnia je o wyraźnej woli utrzymania obecnego poziomu 
wydatków oraz rozważenia zwiększenia funduszy w przypadkach posiadających 
wyjątkowe znaczenie dla przyszłości Europy.


